
Foreningen NORDEN 
Malmøgade 3, 21100 København Ø 

Tlf. 35426325  -  fax 35428088 

Referat af ungdomsudvekslingsudvalgets møde i Odense d. 2.oktober 2003. 

 

 
Tilstede: Dorit Myltoft, Helle Gregersen. Klaus Elmo Petersen, landskontoret (referat). 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet i Kbh. 20. marts. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Valg af formand for udvalget. 

Dorit Myltoft blev genvalgt. 

 

3. Orientering om forløbet af Nordjobb 2003. 

Klaus orienterede om forløbet og bemærkede især: 

Antallet af danske ansøgere er steget efter det er blevet muligt  at søge direkte på nettet. 

Der har været ca. 150 Nordjobbere i Danmark, det er ikke helt tilfredsstillende, men det 

skyldes hovedsageligt, at Nordjobbsekretariatet i Stockholm ikke skaffede det forventede 

antal jobs i nordiske virksomheder. 

Nordjobb er stadig for koncentreret omkring København. Det ville være positivt med større 

lokalt engagement fra lokalafdelingerne. FNU kunne også spille en mere aktiv rolle i at 

skaffe jobs i de byer hvor de er aktive. FNU har spillet en meget aktiv rolle i kultur- og 

fritidsprogrammet i Københavnsområdet. 

 

4. Nyt fra FNU. 

Da FNU ikke var repræsenteret udgik punktet. FNU fik ros for sit engagement i 

markedsføringen af Nordjobb overfor potentielle ansøgere samt den aktive medvirken ved 

fritidsprogrammet i København. 

 

5. Nyt om Interreg. (Marie). 

Maria havde skriftligt orienteret om afslaget på Interregansøgningen. Afslaget skyldtes dels 

et lignende – efter Interreg-udvalgets mening – projekt allerede havde opnået støtte dels at 

der var tvivl om en af de svenske partnere kunne godkendes som ”offentlig myndighed”.  

 

6. Nordjobb 2004. 

Klaus orienterede om, at det fællesnordiske Nordjobb-sekretariat nu flyttes til Malmø i 

forbindelse med etablering af FNF sekretariat der pr. 1. oktober. Ny projektchef for 

Nordjobb bliver Åsa Juslin, der tidligere har været direktør for Foreningen NORDEN på 

Åland. 

 

7. Orientering om USA-projektet. 

Klaus orienterede om udviklingen i projektet, som løbende har været forelagt udvalget. Der 

er etableret kontakt til en konsulent i USA, som undersøger mulighederne for et pilot-projekt 

i 2004. De foreløbige sonderinger har været positive. Egmontfonden er ansøgt om 

økonomisk støtte, og der er kontakt til Rebildselskabet om samarbejde omkring projektet. 

 

8. Eventuelt. 

Næste møde afholdes på FNFs sekretariat i Malmø. Mandag den 12. januar 2004 kl. 14.00. 

Adresse: Foreningerne Nordens Forbund 



Foreningen NORDEN 
Malmøgade 3, 21100 København Ø 

Tlf. 35426325  -  fax 35428088 

              Norra Vallgatan 16, 2. etage (Man går igennem porten – så ligger opgangen på 

højre hånd). Tlf. til FNF: +46 4023 8610. 

 

Tilmelding til mødet senest torsdag den 8. januar 2004 kl. 12.00. 

 

Referat: Klaus Elmo Petersen.  

    

 

 


